
 
บทที ่4 

บริบทและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 การวิจยัไดศึ้กษาบริบทและศกัยภาพทางการเกษตรของกลุ่มและไดค้ดัเลือกตามศกัยภาพ
ทั้งหมด 20 กลุ่ม พบว่า มีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจในประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้
เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 3 อ าเภอ 4 ต าบล 4 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่
 ระบบอาหารปลอดภยัของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 แม่อาย อบต.บา้นหลวง เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
2 แม่ริม อบต.หว้ยทราย เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
3 สันป่าตอง อบต.ท่าวงัพร้าว กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงั

พร้าว 
4 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

เกษตรบา้นสันกอเก็ต 
ท่ีมา: จากการวิจยั 

 โดยขอ้มูลพื้นฐานซ่ึงประกอบไปดว้ยพื้นท่ีทางการเกษตรของต าบล บริบทและศกัยภาพ
ของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยั ทั้ง 4 ต าบล จ านวน 4 กลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดของ
ศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกร ดงัต่อไปน้ี   

4.1 บริบทชุมชน 
1) บริบทชุมชนต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย  

 ต าบลบา้นหลวง ต าบลบา้นหลวงเป็นต าบลท่ีเกิดขึ้นใหม่ของอ าเภอแม่อาย ซ่ึงไดแ้ยกมา
จากต าบลสันตน้หม้ือ เม่ือปี พ.ศ.2523 เป็นต าบลเล็กๆ  มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ  150.70 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 72,818.75 ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นภูเขาและท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การท า
นา มีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์เป็นตน้ก าเนิดของล าน ้ า 2 สาย คือ ล าห้วยแม่นาวาง และล าห้วยแม่วงันอ้ย 
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ท าให้มีน ้ าใชท้ าการเกษตรตลอดทั้งปี ประสิทธิภาพในการท าเกษตรกรรม สามารถท านาไดปี้ละ 2 
คร้ัง ทิศเหนือ ติดกบั ต าบลสันตน้หม้ือ อ าเภอแม่อาย ทิศใต ้ติดกบั ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ และจังหวดัเชียงราย ทิศตะวนัออก ติดกับ ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ และจงัหวดัเชียงราย ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เขตการ
ปกครองทั้งหมด 10 หมู่บา้น ดงัน้ี หมู่ท่ี 1 บา้นหลวง หมู่ท่ี 2 บา้นสันหา้ง หมู่ท่ี 3 บา้นป่าแดง หมู่ท่ี 
4 บา้นป่าก๊อ หมู่ท่ี 5 บา้นป่าแดง หมู่ท่ี 6 บา้นใหม่โพธ์ิ หมู่ท่ี 7 บา้นจดัสรร หมู่ท่ี 8 บา้นใหม่ทราย
ค า หมู่ท่ี 9 บา้นป่าแดงอภิวฒัน์ และหมู่ท่ี 10 บา้นโป่งพฒันา มีประชากรทั้งส้ิน 7,710 คน แบ่งเป็น
ชาย 3,913 คน หญิง 3,797 คน จ านวน 3,140 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร
ทั้งน้ีต าบลบา้นหลวง  
 2) บริบทชุมชนต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม  
 ต าบลห้วยทรายเป็นท่ีราบเชิงเขา มีอายปุระมาณ 150 ปี ท่ีมาช่ือวา่ “ห้วยทราย” เพราะมีล า
ห้วยหลายสาย ซ่ึงไหลมาจากป่าไหลลงสู่น ้ าแม่ริม ในขณะเดียวกนัจะมีทรายจ านวนมากไหลปน
มากบัน ้ าดว้ย ชาวบา้นจึงตั้งช่ือว่า “ห้วยทราย”  มีพื้นท่ีทั้งหมด 45.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 848 ไร่  
และมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกบั  ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  ทิศใตติ้ดต่อกบั 
ต าบลริมเหนือ และต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออกติดต่อกบั ต าบลสัน
โป่ง และต าบลขี้ เหล็ก อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลแม่แรม อ าเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ต าบลห้วยทรายแบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บา้น ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บา้นออ้ย  
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองปลามัน หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยทราย หมู่ท่ี 4 บ้านแม่แอน หมู่ท่ี 5 บ้านหัวฝาย มี
ประชากรทั้งหมด 4,666 คน และมีจ านวน 2,004 หลงัคาเรือน และอาชีพหลกั ท านา ท าสวน ท าไร่ 
และรับจา้ง ซ่ึงมีพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 18.9 ตารางกิโลเมตรสหกรณ์ นอกจากน้ีประชาชนใน
ต าบลหว้ยทรายส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง นบัถือศาสนาพุธ ดา้นสาธารณูปโภคจ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,004 ครัวเรือน จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท์ 1,800 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 75.00 ของจ านวนหลงัคาเรือน ดา้นการเกษตรมีเพียงร้อยละ 10 ของพื้นท่ีทั้งหมด แหล่งน ้ าใน
พื้นท่ีมีคลองชลประทานผ่านสามสาย แหล่งน ้ าตามธรรมชาติและการขุดบ่อน ้ าบาดาลในพื้นท่ี
ค่อนขา้งมาก  

3) บริบทชุมชนต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง  
 ต าบลท่าวงัพร้าว เป็นต าบลเก่าแก่มีการคน้พบพระพุทธรูป ฐานพระ ลูกนิมิตร ในล าน ้าปิง 
ซ่ึงทางกรมศิลปากรไดเ้ขา้มาดูแล จากการคน้พบดงักล่าวท าให้สันนิษฐานว่า น่าจะมีอายุยาวนาน
มากก่อนล าน ้ าปิงเปล่ียนเส้นทางการไหล มีเน้ือท่ีทั้ งหมด 6.25  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
2,463 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว  เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม
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เหมาะกบัการเพาะปลูก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด) ตดัผา่นเขตต าบล มีแน่
น ้ าไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น ้ าปิง และแม่น ้ าขาน จึงเหมาะสมส าหรับส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ดา้นเกษตรกรรม มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกบั ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าดอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศใต ้ติดกบั ต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลแม่ก๊า อ าเภอ
สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลสันติสุข และ ต าบลสองแคว ก่ิง อ าเภอดอย
หล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่  หมู่ท่ี 4 บา้นทุ่งหลุก หมู่ท่ี 5 
บา้นท่าวงัพร้าว หมู่ท่ี 6 บา้นสันควงค า และหมู่ท่ี 7 บา้นตน้แหนนอ้ย ดา้นสาธารณูปโภคจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใชใ้นเขต อบต. 540 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท ์
340 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 62.96 ของจ านวนหลงัคาเรือน ทั้งน้ีต าบลท่าวงัพร้าว  
 4) บริบทชุมชนต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลางอยู่ห่างจากอ าเภอสันป่าตอง ไปทางทิศใต ้ประมาณ 
12 กิโลเมตร มีจ านวนเน้ือท่ีทั้ งหมด 10.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,531.25 ไร่ ภูมิประเทศของ
ต าบลบา้นกลาง โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทางการเกษตร มีอาณาเขตทิศเหนือ ติด
กบั ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดกบั ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลแม่ก๊า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตก 
ติดกับ ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ จ านวนหมู่บ้านในเขตมีทั้ งหมด 5 
หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นปวงสนุก (บางส่วน) หมู่ท่ี 5 บา้นท่ากาน หมู่ท่ี 7 บา้นสันห่าว หมู่ท่ี 8 
บา้นใหม่สามหลงั และหมู่ท่ี 10 บา้นสันกอเก็ต มีประชากรทั้งส้ิน 3,930 คน แยกเป็นชาย 1,840 
คน หญิง 2,090 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 376 คน ต่อตารางกิโลเมตรประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพ
หลกั คือ เกษตรกร พืชสวนท่ีปลูกเป็นส่วนมาก ไดแ้ก่ ล าไย นอกจากน้ีจะมีการเพาะปลูกพืชผกั
สวนครัว เช่น กระเทียม และถั่วเหลือง เป็นต้น ส่วนอาชีพรอง คือ การรับจ้าง และท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู่ในต าบล กลุ่มอาชีพท่ีประชาชนจดัตั้งขึ้นในต าบลบา้นกลาง ไดแ้ก่ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสตรีสหกรณ์บ้านสันกอเก็ต หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านกลาง เป็นประเภท
ร้านคา้ชุมชน จดัจ าหน่ายสินคา้ราคาถูก และสินคา้ท่ีไดจ้ากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของ
กลุ่มแม่บ้าน เช่น ข้าวแตน ข้าวเกรียบสมุนไพร เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีกลุ่มเกษตรท านา กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกล าไย กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวแ์ละกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงผ้ึง เป็นตน้ ชุมชนเขม้แข็ง 
มีการรวมกลุ่มของชุมชน 3 หมู่บา้น และจดัท าโรงน ้ าด่ืมเพื่อชุมชน จ านวน 2 แห่ง ทั้งน้ีต าบลบา้น
กลาง  

 
 



49 
 

 
4.2 บริบทเกษตรกร 
1) บริบทเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์

 เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย์ มีการจดัการแปลงปลูกอย่างเป็นระบบ ควบคุมการผลิต
ในระบบอินทรีย ์เกษตรกรมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตเป็นอย่างดี เกษตรกรไดรั้บการฝึกอบรม
ซ่ึงเกษตรกรปลูก 2 พนัธุ์ ไดแ้ก่ พนัธุ์ไทนุง เบอร์ 2 และพนัธุ์พื้นเมือง ผลผลิตมีคุณภาพสูง รสชาติ
ดี เกษตรกรจะขายทั้งผลเสาวรสสดและท าเป็นน ้ าเสาวรส โดยจะขายส่งเสาวรสสด ใหแ้ก่พ่อคา้คน
กลางมารับซ้ือท่ีสวน และขายปลีกน ้าเสาวรสบรรจุขวดในตลาดทอ้งถ่ินและเป็นท่ีตอ้งการส าหรับ
คนรักสุขภาพ 

2) บริบทเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ 
 เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์พนัธุ์ท่ีปลูก ไดแ้ก่ ขา้วหอมนิลและขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มีสมาชิกท่ี
ท าร่วมกนัทั้งหมด 5 คน พื้นท่ีในการเพาะปลูกมีจ านวนไม่มากเพื่อการดูแลอยา่งทัว่ถึง ดว้ยวิธีการ
เพาะปลูกอยูใ่นระบบอินทรีย ์มีความรู้ความเช่ียวชาญ ผลผลิตทั้งหมดจะสีและบรรจุถุงสูญญากาศ
เอง สินคา้ทั้งหมดจะขายปลีกซ่ึงตอ้งสั่งจองสินคา้ล่วงหน้าต่อรอบการผลิต นอกจากน้ีในฟาร์มยงั
เร่ิมท าการท่องเท่ียวเพิ่มเติมเขา้ไปดว้ย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

3) บริบทกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไย  
 กลุ่มมีสมาชิกทั้ งหมด 6 ราย ทุกรายจะปลูกล าไยพันธุ์อีดอ ซ่ึงสมาชิกทุกคนมีความ
เช่ียวชาญในการผลิตล าไยเป็นอย่างดี และปลูกกนัมาเป็นเวลาหลายปี ผลผลิตท่ีไดส่้วนใหญ่จะขาย
ให้แก่พ่อคา้คนกลางแบบเหมาทั้งสวน โดยผูซ้ื้อจะเดินทางเขา้มาซ้ือในสวนล าไย และตกลงราคา
กันเองระหว่างเกษตรกรและผู ้ซ้ือ สมาชิกในกลุ่มมีความต้องการเรียนรู้การท าการเกษตรแบบ
ปราณีต แต่ยงัพบปัญหาค่าแรงงานท่ีมีตน้ทุนค่อนขา้งสูงและการขาดแคลนแรงงาน  

4) บริบทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต มีสมาชิกทั้งหมด 67 คน สินคา้
ในกลุ่ม คือ ขา้วแต๋นหนา้สมุนไพร กลว้ยฉาบ ล าไยอบแห้ง และขา้วเกรียบผกัต่าง ๆ สินคา้จะขาย
ในตราสินคา้ ตน้เก็ตสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความตั้งใจจริงในการท างาน และมีความเช่ียวชาญใน
การผลิตสินคา้ต่าง ๆ แหล่งขายสินคา้ ไดแ้ก่ (1) โรงแรม  (2) ตลาดทัว่ไป  และ (3) ผูซ้ื้อรายใหญ่ท่ี
จงัหวดัสุราษธานี โดยหลกั ๆ จะขายให้แก่โรงแรมถึงร้อยละ 70 ลูกคา้ส่วนมากท่ีซ้ือจะเป็นลูกคา้
ประจ า เพราะมัน่ใจในตวัสินคา้ เน่ืองจากก่อนการสั่งซ้ือลูกคา้จะเขา้มาตรวจสอบ ดูคุณภาพของ
สินคา้ก่อน และทางกลุ่มได้มีการขอใบรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแลว้ และมีเอกสารการรับรอง
ความสะอาด ปลอดภยั จากสาธารณสุข 



50 
 

  
4.3 บริบทศกัยภาพกลุ่มเกษตรกร 
การวิจยัได้ศึกษาทั้งบริบทและศกัยภาพของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด  

4 ต าบล 4 กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา เม่ือเปรียบเทียบกับ  
ประชมคมอาเซียน โดยใช้การวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis หาจุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และ
อุปสรรค มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ศกัยภาพของกลุ่มเสาวรส 
ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร จุดแข็งและโอกาส ไดแ้ก่ สินคา้เกษตรมีความ

ตอ้งการในระดบัประเทศทั้งในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่และรายย่อยในกลุ่ม มีผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการ
ผลิต มีตลาดรองรับสินคา้เกษตรของกลุ่ม จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ ความสามารถในการจดัการ
ฟาร์มยงัมีไม่มาก ตลาดยงัไม่มีความหลากหลาย เกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลาง 

2) ศกัยภาพของกลุ่มขา้วอินทรีย ์
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเกษตร จุดแข็งและโอกาส ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรมี

สมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการผลิต การตลาด และคุณสมบัติของดิน กลุ่มมีการจดัการ
ขั้นตอนในการผลิตสินคา้เกษตรท่ีครบวงจรทั้งโรงสีและการบรรจุแบบถุงสูญญากาศ ทางกลุ่ม
เกษตรกรมีหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาเขา้มาช่วยสนับสนุนในการจดัการฟาร์ม จุดอ่อนและ
อุปสรรค ไดแ้ก่ สินคา้เกษตรมีความตอ้งการในระดบัชุมชนจากกลุ่มลูกคา้ประจ า เกษตรกรยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการฟาร์ม 

3) ศกัยภาพของกลุ่มล าไย 
ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มเกษตร จุดแข็งและโอกาส ไดแ้ก่ กลุ่มมีสมาชิกท่ีมีความ

เช่ียวชาญในดา้นการผลิต มีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือดา้นความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร พื้นท่ี
ท าการเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและมีปริมาณน ้ าเพียงพอ สินค้ามีความต้องการใน
ระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้ประจ า มีตลาดรองรับในการซ้ือสินคา้เกษตรของกลุ่ม จุดอ่อนและ
อุปสรรค ไดแ้ก่ เกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองพ่อคา้คนกลางนอ้ย กลุ่มขาดแคลนแรงงานในการ
ผลิตเน่ืองจากค่าแรงท่ีสูงขึ้น ความหลากหลายของตลาดยงัมีนอ้ย 

4) ศกัยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตสินคา้เกษตร 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเกษตร จุดแข็งและโอกาส ได้แก่ มีสมาชิกท่ีมีความ

เช่ียวชาญด้านการผลิตสินค้า การตลาด การประชาสัมพนัธ์ และการจดัการบัญชี และสามารถ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจได ้มีหน่วยงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือดา้นความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ 
แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มมี webpage และ facebook ในการประชาสัมพันธ์ และขายสินค้าเกษตร 
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สินคา้เกษตรของกลุ่มมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้เสมอ ความสวยงามของสินคา้ บรรจุภณัฑ ์
และคุณภาพก่อนส่งสินคา้ ถา้ไม่สมบูรณ์ทางกลุ่มจะเปล่ียนสินคา้ใหใ้หม่ทนัที สินคา้เกษตรมีความ
ตอ้งการในระดบัประเทศในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ สินคา้มีมาตรฐาน มีใบรับรองมาตรฐาน และมี
เอกสารการรับรองความสะอาด ปลอดภัย จากสาธารณสุข โดยช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตเกษตรบา้นสันกอเก็ต (brand ต้นเก็ต) ตลาดสินค้ามีความหลากหลายและรองรับสินค้า
เกษตรของกลุ่ม จุดอ่อนและอุปสรรค ไดแ้ก่ มีคู่แข่งทางการตลาดมาก โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัล าปาง
ซ่ึงมีผูผ้ลิตจ านวนมาก สินคา้มีขอ้จ ากดัในความหลากหลายของตวัสินคา้ใหเ้ขา้กบัแต่ละกลุ่มลูกคา้ 

 




